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एर्ा चाांदण्या रात्री, आपली स्वत:चीच 
परीक्षा पाहाण्यासाठी, हेरॉल्ड एर्ा 

दोरीवर तोल सावरत चालण्याची र्सरत 
लागला.. 



त्याने आधी खात्री र्रून घेतली र्ी दोरी 
अगदी घट्ट ताणून बाांधलेली आहे. नाहीतर 

ती हेलर्ावे घेऊ लागली असती.  

तो दोरीवर अलगद उतरला. त्याला खूप 
मजा येऊ लागली. र्ारण तो आता 

सर्क शीतील इतराांपेक्षा खूप उांचावर होता.  

 



त्याने घट्ट ताणून बाांधलेल्या दोरीवर 
बऱ्याच र्सरती र्रून दाखवल्या. 
पण शवेटी त्याचा तोल गेला.    

घट्ट ताणून बाांधलेल्या दोरीवरून रु्णीही  
सहज खाली पडू शर्तो.  



हेरॉल्ड गरगरत खाली पडला. त्याने हातात 
जाांभळा के्रयॉन घट्ट धरून ठेवला होता.  

हेरॉल्डच्या सदैुवाने त्याला खाली एर् 
वळणदार वक्र ददसला.  



 तो खाली एर्ा हत्तीच्या सोंडवेर जाऊन  
स्स्िरावला.  

ही खूपच र्ठीण र्सरत आहे, त्याच्या मनात 
आल.े मग त्याने हत्तीला बक्षीस म्हणून 

खायला एर् शेंगदाणा ददला.  



हत्ती हा उांच प्राणी असतो. हेरॉल्ड 
जममनीपासनू अजूनही उांचावर होता.  

 

मग त्याने हत्तीच्या सोंडवेरून उडी 
मारली आणण एर्ा छोट्या प्राण्याच्या 

गळ्याला जाऊन लटरू् लागला.  



तो प्राणी होता, सर्क शीतील एर् रुबाबदार घोडा. 
त्याला उत्तम प्रमशक्षण ददलेले होते. त्यामळेु हेरॉल्ड 

घोड्याला सहजपणे दौडव ूशर्ला.  

हेरॉल्ड खोगीरामशवायच घोड्यावर स्वार 
झाला. त्याने लोर्ाांना र्ाही उत्रृ्ष्ट 

र्सरती र्रून दाखवल्या.  



शवेटी त्यान ेघोड्याच्या पाठीवरून 
ददमाखदार उडी घेतली.  

पण त्यात तो िोडासा चरु्ला. खाली पडतापडता 
त्याने गोल फिरून एर् मजेशीर र्ोलाांटीउडी मारली.  



रु्णी आपल्यावर हसण्याच्या आधीच 
हेरॉल्डने असे दाखवले र्ी तो जण ूववदषुर्ी 

चाळे र्रत आहे. 

त्याने लगेच ववदषुर्ाची टोपी 
आपल्या डोक्यावर ठेवली.  



तो ववदषुर्ासारखे स्स्मत र्रू लागला आणण 
ववदषुर्ासारखा बावळट वागू लागला.  

शवेटी त्यान ेडोक्यावरची टोपी 
हातात घेऊन पनुसहा स्स्मत रे्ले.  



त्याने हातातील टोपी ववदषुर्ाला परत 
रे्ली.  

खरा ववदषुर् तर खूपच मजेदार होता. 
त्याच ेखेळ बघनू हेरॉल्डची हसनूहसनू 

परेुवाट झाली.  



इतर्ी छान सर्क स आयषु्यात र्धी 
पाहायला ममळाली नाही, हेरॉल्डच्या 

मनात आल.े  

सगळ्या सर्क शीांमध्ये असत ेतशी एर् 
जाडजूड बाई या सर्क शीतसदु्धा होती.  



ती र्ाहीतरीच जाडजडू होती.  सर्क शीत एर् अततउांच मनषु्यदेखील होता.  



तो मनषु्य िारच उांच होता.   त्याच्या शजेारी एर् अत्यांत ठेंगू मनषु्य उभा होता.  



सर्क शीत आणखी एर् मनषु्य होता, मलांबपूाणीवाला.  त्याच्यार्ड ेमलांबपूाण्याच ेएर् भलेमोठे  
वप ांप होते.  



हेरॉल्डने ग्लासात मलांबपूाणी घेतले आणण त े
स्रॉन ेवपले. मग त्याला खूप टवटवीत वाटू 

लागले.   

त्याने मलांबपूाण्याच ेपसेै टेबलवर ठेवले आणण तो 
तनघाला. तोिेच्या तोंडी देत असलेल्या एर्ा 

मनषु्याला शोधायला.  



तोिेने उडवलेला मनषु्य र्सा ददसत असेल, 
याची र्ल्पना हेरॉल्डला नव्हती.  

पण तो मनषु्य ततिे ददसला नाही. 
तोि मात्र सज्ज होती.  



सर्क स र्धी रु्णाची वाट बघत नसत.े 
एर्च गोष्ट र्रता येण्यासारखी होती.  

हेरॉल्ड स्वत:च तोिेच्या 
नळर्ाांड्यात जाऊन बसला.   



तो नळर्ाांड्याच्या आतपयतं मशरला.  मग तोिेन ेहेरॉल्डला उांच आभाळात मभरर्ावले.  



तो वेगान ेअधधर्ाधधर् वर जाऊ लागला.  
तो सर्क शीच्या सवाकत वरच्या भागात पोहोचला. तति े
लोर् झलु्यावर आणण ररांगवर र्सरती र्रत होते.  



हेरॉल्डने आपला हात पढेु रे्ला.  त्याने एर् लटर्ती ररांग घट्ट पर्डली.   



ररांगवर झलुत तो खपू दरूपयतं गेला.  मग त्याने ररांग सोडून ददली. हवते  
उलटा-पालटा होत, र्सरती र्रत तो खाली 

पडू लागला. 



त्याला खात्री होती र्ी खाली हत्ती 
त्याला पर्डायला तयारच असणार.  

पनुसहा त्याला खाली एर् 
ओळखीची वक्र आरृ्ती 

ददसली.   



तो िोड्या र्ष्टानेच त्यावर उतरला. 
पण ती हत्तीची सोंड नव्हती.  

त ेतर एर्ा मसांहाच ेशपेटू होत.े तो मसांह 
सर्क शीतून र्साबसा पळून गेला होता.  



र्ाही धोर्ादायर्, अघदटत घडण्याआधीच हेरॉल्ड 
मसांहाला वप ांजऱ्यात अडर्वण्याच्या र्ामाला लागला.  

हेरॉल्ड स्वत: मसांहाच्या वप ांजऱ्यात मशरला. 
ततिे िक्त मसांहाच्या प्रमशक्षर्ाची खुची होती.  



मग एर्ा शरू प्रमशक्षर्ासारखा तो मसांहाला 
सामोरा गेला.  

र्सलीही मभती न बाळगता हेरॉल्डने 
आपले तोंड मसांहाच्या जबड्यात टार्ले.  



त्याने आपले डोरे् मसांहाच्या जबड्यातून बाहेर 
र्ाढले तेव्हा त्याला जाणवले र्ी मसांहाला 

मोठेमोठे दात आहेत.  

मग अचानर् हेरॉल्डला 
आपल्या र्ामधगरीच ेिोडसेे 

भय वाटले.   



मसांहाच्या वप ांजऱ्यातून बाहेर पडताना तो स्वत:शी 
म्हणाला, आपल्याला र्ाय वाटतां याने र्ाहीच 

िरर् पडत नाही.   

पे्रक्षर्ाांना खुश र्रणां, हेच सर्क शीचां 
र्ाम असतां.  



प्रेक्षर्ाांमधील प्रत्येर्जण प्रसनसनपणे 
स्स्मत र्रत होता, हे हेरॉल्डने पादहले.   

आपण इतक्या सगळ्या लोर्ाांना आनांद ददलाय, 
हे पाहून साहस्जर्च, हेरॉल्ड मनोमन सखुावला.  



मग त्याच्या चहेऱ्यावरही स्स्मत 
झळर्ले आणण तो ववनम्रतेने 

पे्रक्षर्ाांपढेु झरु्ला.   
समाप्त 


